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عدد  التحصيالت المتوقعة المضامين  لوحداتا

 الساعات

2-5 
(70)% 

 العقيدة
 

 اإليمان باهلل تعالى •

 يستطيع الطالب
صفات هللا سبحانه  معرفة  •

 وتعالى.
أسماء هللا الحسنى: إدراك  •

 معناها ودالالتها. 
مراجعة موضوع اإليمان باليوم  •

 ، أهميّتهخراآل
 أشراط الساعة الصغرى (أ

 ساعة الكبرىالأشراط  (ب
التمييز بين مراحل وأحداث  •

والجزاء: البعث،  الحساب
عمال، الحشر، جزاء األ

، الحوضالعرض والحساب، 
 راط الميزان، الص

الجنة االستدالل على وجود  -أ
 صفاتها، اهلها، نعيمها. –
 :النار االستدالل على وجود -ب

 صفتها، أهلها، عذابها.
 
 

37 

دراسة خاصة لحياة اولي العزم  • دراسة تحليليّة 30%
 من الرسل عليهم السالم.

سادتنا: نوح، ابراهيم، موسى، 
عيسى، ومحمد صلوات هللا 

 عليهم 
دراسة قصصهم مع أقوامهم،  •

 كتبهم والعبر المستفادة. 

18 

% تقويم 70وحدات باإلضافة للوحدة االولى االلزامية  5وحدات تعليمية مكملة للتخصص  4منهاج الدين االسالمي 

(س108% تقويم داخلي )30س( و  252خارجي)  
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2-5 
(70)% 

 الكريم وعلومهالقران 
 

 علم التفسير  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التالوة والتفسير •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن:علوم القرآ  •
علم  يتعرفون على -1   

التفسير لغة، اصطالحا، 
 مصادره، انواعه.

يدركون أهمية علم  -2   

 ن وتالوتهالتجويد في حفظ القرآ
لغة، اصطالحا، فضله،  ومعناه:
 حكمه. 

أحكام التجويد:  يطبقون -3   

 ، الميمالساكنة والتنوين النون
 الراء، المدودأحكام ، الساكنة

 . وأنواعها
 

 :يحللون ويحفظون  •
سورة الفاتحة، تفسيرها،  -1   

وأهميتها بالنسبة للقران 
 )االساس(.

ة البقرة: اآليات من سور -2   

 تفسير وأحكام.( شرح و1-39)

-1الحفظ غيبًا: اآليات من )-3
 ( من سورة البقرة.12

تفسير آيات  –التالوة  -3

من سورة النور  الحكام التاليةا
(، آداب 29-27اآليات من )

 االستئذان والزيارة.
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اإلعجاز في القرآن  •
 الكريم

 مالحظة: 
سورة الفاتحة: اختيرت ألنها  .1

اساس القران وتشمل على جميع 
 االصول في القران الكريم.

سورة البقرة يتعرف فيها المتعلم  .2
على صفات الناس بشتى 
انواعهم )مؤمنون، كفار، 

منافقون( ويتعرف على قصة 
ه السالم واستخالفه خلق ادم علي
 بداية الحياة.  –في االرض 

 

عجاز القرآن يدركون معنى إ •
، هاصطالًحا، شروطولغة 

فضل القرآن على  ه،وجوه
 . العربية اللغة

 
 

  

  1اختيار  • 30%
 دراسات قرآنية

 
يدرسون ويحلّلون 

 المواضيع التالية
 
 
 
 
 
 

 أقوال المستشرقين والرد عليها. •
 نماذج وأمثلة. 

القراءات تعريفها، شروطها،  •
 نماذج. 

آيات األحكام من سورة النساء  •

( رعاية أموال اليتامى 5-10)

 في االسالم.
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  2اختيار  •
 دراسات قرآنية

 
يدرسون ويحللون 

 المواضيع التالية

الناسخ والمنسوخ في القران  •
 الكريم أمثلة. 

 ترجمة القران الكريم، نماذج  •
سورة من آيات االحكام في 

تحريم  -(94-92النساء )

جريمة القتل وجزاؤها في 
 االسالم

2-5 
(70)% 

 وعلومه الحديث الشريف
 

 علم أصول الحديث •
 
 

صول الحديث، يراجعون علم أ •
 أهميته، أهدافه.

ع الحديث، أنوايميزون بين  •
 الصحيح، الحسن، الضعيف.

الوضع في يستنتجون أسباب  •
الحديث، تعريفه، أسبابه، 

 نماذج.
 ،المتنشرح موضوع السند،  •

الراوي، من خالل االحاديث 
 المختارة التالية للشرح والحفظ 

حب الرسول صلى هللا عليه  -أ
 وسلم من االيمان.

كل مولود يولد على  -ب
 الفطرة.

 آيات المنافق. -ج
في  أحاديث مختارة للشرح •

 المواضيع التالية:
 . أهل القرآن.1  
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. بيعة األنصار للرسول 2  

 عليه السالم.
 . الزواج من ذات الدين.3  

. فضل الصالة على النبي 4  

 صلى هللا عليه وسلم.
 . حقوق الزوجين. 5  

 

 1اختيار  • 30%
دراسة تحليلية لعلماء 

 الحديث ومؤلفاتهم
 
 
 
 
 

 2اختيار  •
 

دراسة تحليلية لعلم 
 أصول الحديث

 
 
 

 3اختيار  •
تحليلية لثالثة دراسة 

أحاديث من األبواب 
 التالية

كتب السنّة مع نماذج منها مثل:  •
صحيح البخاري، صحيح مسلم، 
سنن ابي داود، سنن ابن ماجة، 

سنن الترمذي، سنن النسائي 
ومسند أحمد بن حنبل رحمهم 

 هللا.
 
 

علوم أصول الحديث الشريف   •
 مراجعة أهميته، أهدافه. 

 أنواع الحديث باعتبار عدد •
 . الرواة ، حالالرواة

 
 
 
 الحث على الزواج. -
 التنفير من الطالق. -
 اكرام النساء. -
 تحريم الظلم. -
 خصال الفطرة. -
من دعاء الرسول عليه  -

 الصالة والسالم.
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2-5 
(70)% 

 الفقه
 

مصادر التشريع  •
 اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أركان اإلسالم  -
 )العبادات(

 
 
 
 
 

يتعرفون على علم أصول الفقه:  •
 معناه وأهميته.

يتعرفون على أهم مصادر  •
 التشريع االسالمي:

القرآن:  يدركون أهمية -أ
 تعريفه، خواصه، أحكامه.

السنة: يدركون أهمية  -ب
لى تها، نسبتها إيتعريفها، حج

 القرآن. 
يستنتجون أهميّة  -ج
جماع، تعريفه لغة اإل

 نماذج.واصطالحا، وقوعه، 
القياس، يستنتجون أهمية  -د

تعريفه لغة واصطالحا، 
 نماذج.حكمه، 

االجتهاد، يدركون أهمية  •
 تعريفه، مكانته، شروطه.

 

 أركان االسالم: يدرسون •
الصوم :  يتعرفون على أحكام -

 تعريفه، أدلته، ثبوت شهر
، شروط وجوبه، رمضان

مفطرات، القضاء، ال، هاركان
  حكمته. الكفارة، ،ةفديال
الزكاة: لغة،  يدركون أهمية -

شرًعا، حكمها، أنواعها، شروط 
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 األسرةأحكام  -

 مصارفها.  ها،وجوب
الحج: يتعرفون على مناسك  -

لغة وشرًعا، فضله، أركانه، 
محظورات االحرام، حكمته، 

 العمرة.
 

أحكام الخطبة يتعرفون على   •
 والزواج.

الخطبة يتعرفون على معنى   •
 تعريفها، آدابها، حكمها.

الزواج، تعريفه إدراك معنى  •
لغة واصطالحا، حكمة تشريعه، 
أركان الزواج، شروط الزواج، 

  حقوق الزوجين. 

 1اختيار  30%
يدرسون ويحللون 

شخصيات األئمة األربعة 
 ومذاهبهم الفقهية

 
 
 
 
 
 
 

 2اختيار 
يدرسون ويحللون 

 المواضيع التالية

 األئمة االربعة: •
أبو حنيفة، حياته، فقهه،  (1

 تالميذه ومؤلفاته. 
الشافعي، حياته، فقهه، ( 2

 تالميذه ومؤلفاته. 
مالك ابن أنس، حياته، ( 3

 فقهه، تالميذه ومؤلفاته.
أحمد بن حنبل، حياته، ( 4

 فقهه ، تالميذه ومؤلفاته.
  

 

 أسباب اختالف الفقهاء. •
الفقه في عصر االنحطاط،  •

 اسبابه ونتائجه.
عصر النهضة، بعض  الفقه في •
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 مظاهرة في العصر الحديث. 
نماذج لبعض القواعد األصولية  •

التشريعية: دفع الضرر، رفع 
 الحرج، الحالل والحرام. 

 

2-5 
(70)% 

 التهذيب
 

 قيم وأخالق -

 الصدق.يذّوتون قيمة  •
 الكذب.يحذرون صفة  •
حق الطريق: ماهيته، يقدرون  •

 آدابه.
صلة الرحم: يدركون معنى  •

أهميته، اآلثار  تعريفه،
 االجتماعية.

حق الجار: تعريفه، يعظمون  •
 أهميته، اآلثار االجتماعية. 

رعاية االسالم يقدرون أهمية  •
 للشباب. 

صالح ذات يحرصون على إ •
 البين ) السلم االجتماعي (.

 دور الدعاء في العبادة. •
عيادة المريض يقدرون أهمية  •

 آدابها وفضلها.
االمانة: معناها، يدركون أهمية  •

 نماذج.أنواعها، 
 

35 

 1اختيار  - 30%
يدرسون ويحللون 

 المواضيع التالية
 
 

والنهي عن مر بالمعروف: األ •
 المنكر: شروطه، آدابه.

محاربة االسالم للبدع  •
 والخرافات. 
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 2اختيار  -
يدرسون ويحللون  -

 المواضيع التالية
 
 

 

التكافل االجتماعي: أهميته،  •
 أنواعه، نماذج.

القضاء في االسالم: دور  •
تعريفه، منزلته، الدعاوى 

 والنيات. 
•  

2- 5 
(70)% 

 السيرة النبوية
 

مراحل الدعوة  -
 اإلسالمية

الدعوة يتعرفون على مراحل  •
 االسالمية : 

 سًرا،الدعوة  -أ
 ًرا. الدعوة جه -ب 
الهجرة الى يدركون أهمية  •

الحبشة : موقف قريش، موقف 
 االديان.النجاشي، األخوة بين 

الوفود: موقفهم يتعرفون على  •
 من الرسالة. 

عام الحزن: الهجرة يستذكرون  •
 الى الطائف، العبر والعظات.

االسراء يقدرون معجزة  •
والمعراج، المعجزات، موقف 

 قريش العبر والعظات.
بداية عرض يتعرفون على   •

الرسول صلى هللا عليه وسلم 
نفسه على القبائل في مواسم 

في مستقبل وأثرها  الحج
 .الدعوة

يتعرفون على قصة بدء إسالم  •
بيعة العقبة االولى االنصار و

 والثانية.
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الهجرة الكبرى يدركون أهمية  •
الى يثرب: دار الندوة، غار 

 ثور، قصة سراقة، قدوم قباء. 
سس المجتمع الجديد يقيّمون أ •

بعد الهجرة: بناء المسجد، 
 خوة بين المسلمين، الوثيقةاأل

 .ينةبين أهل المد
  

 1اختيار  - 30%
دراسات موضوعية حول 

 السيرة النبوية
 
 
 
 
 
 
 

 2اختيار  -
دراسة تحليلية 

 للمواضيع التالية
 
 
 

 3اختيار  -
 الغزوات

دراسات موضوعية حول  •
 السيرة النبوية. 

السيرة النبوية وكيف تطورت  •
دراستها وكتابتها وكيف يجب 

 فهمها.
المنهج العلمي في رواية السيرة  •

 النبوية. 
كيف ندرس السيرة النبوية  •

 اليوم. 
 

اختيار الجزيرة العربية مهدا  •
 لإلسالم.

الجاهلية وما كان فيها من بقايا  •
 الحنيفية. 

 العالقة بين الدعوات السماوية. •
 

: أسبابها غزوة بدرنموذج 
 . ، العبر والعظاتنتائجها
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